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Л о з н и ц а 

                        

                       Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву ''Pejak 

Handel'' ДОО из Бање Ковиљаче, Улица маршала Тита 146, за промену намене са адаптацијом и 

реконструкцијом и проширењем капацитета постојећих инсталација уз извођење радова на 

постојећем и дограђеном делу спортско-рекреативног објекта са изложбеним простором са услужно 

комерцијалним садржајем у занатска радионица - центар за обуку радника за шивење текстила на 

КП 179/18 КО Бања Ковиљача, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 1 

и 145/14"), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 114/15 и 117/17) и 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', 

број 113/15, 96/16 и 120/17),  доноси  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, ''Pejak Handel'' ДОО из Бање Ковиљаче, за издавање 

локацијских услова за промену намене са адаптацијом и реконструкцијом и проширењем капацитета 

постојећих инсталација уз извођење радова на постојећем и дограђеном делу спортско-рекреативног 

објекта са изложбеним простором са услужно комерцијалним садржајем у занатска радионица - центар за 

обуку радника за шивење текстила на КП 179/18 КО Бања Ковиљача, због недостатака у достављеном 

идејном решењу (ИДР).                   
 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

                        Подносилац захтева,  ''Pejak Handel'' ДОО из Бање Ковиљаче, обратило се овом органу 

за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

                        На захтев овог Одељења у поступку обједињене процедуре, упућен електронским путем 

дана 25.06.2018. године, МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу  

је Обавештењем број 217-8730/18-1 од 10.07.2018. године, одговорило следеће: 

 

                        Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације у Шапцу извршило је преглед захтева достављеног овом органу у име 

инвеститора „Пејак-Хандел“ доо, из Бање Ковиљаче, Ул. Маршала Тита бр. 146, у поступку 

издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем, за издавање 

услова у погледу мера заштите од пожара, у складу са чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15), за промену намене са адаптацијом и реконструкцијом и 

проширењем капацитета постојећих инсталација уз извођење радова на постојећем и дограђеном 

делу спортско-рекреативног објекта са изложбеним простором са услужно комерцијалним 

садржајем у занатска радионица - центар за обуку радника за шивење текстила на КП 179/18 КО 

Бања Ковиљача, и утврдило да наведени поступак не може спровести јер поднето идејно решење 

није у складу са поднетим захтевом.  

   

                         Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 8. 

став 2.  и члном 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

одлучено као у диспозитиву овог Закључка.  

 



 

 

 

                          Ако подносилац захтева  у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 

дана од дана његовог објављивања на интернету кроз ЦИС поднесе усаглашен Захтев не доставља 

документацију поднету уз захтев који је одбачен нити понова плаћа административну таксу. 

 

                          Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа 

поново административну таксу. 

 

 Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на 

интернет страници органа. 

 

 Ако подносилац захтева не отклони недостатке у остављеном року овај орган ће донети 

закључак којим се захтев одбацити као непотпун. 

 

 

 

Поука: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 

             3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења.  

                              

 

 

Обрадио:                                        

                          

     __________________                                                                                                                                                                             

Мирјана Матовић Марковић,                                                   

дипл. простор. план. 

 

 

 

         

          ШЕФ ОДСЕКА                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

  _______________________                                                           _____________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                       Владан Трипковић, дипл.простор.план. 
 

 

 

 


